Fietsroute naar Kemenuh (31 km)
(Ubud-Pengosekan-Nyuh Kuning- Singakerta – Kengetan – Kelinkung – Silungan – Sakah(richting
Abianseka) – Kemenuh – Sumampan – Tengkulak kelod – Tengkulak tengan – Batanancak –
Kawan – Kumbuh – Abianseka – Pengosekan – Nyuh Kuning – Ubud)
➢ Fiets vanaf het palace de Monkey Forest straat in, tot aan het voetbalveld, ga hier links af, de

Dewisita.
➢ Bij de T-splitsing sla je rechts af, de jalan Haloman,en blijf deze aldoor licht dalende weg

volgen
➢ bij de grote driesprong links aanhouden
➢ Na ± 2 km 1e afslag naar rechts, bij ALPHA EXPRESS (Vlak voor deze afslag
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bevindt zich
aande rechterkant van de weg een zeer bekwame fietsenmaker.)
Ga deze weg in en blijf deze volgen.
Wanneer je de grote brug over bent volgt een flinke klim naar boven. Wanneer je eenmaal
boven bent, fiets je nog een klein stukje door totdat je aan de linkerkant van de weg een
supermark ziet (Toko Wisnu). Vlak voor deze supermarkt is een weg (jalan Jukut Paku), hier
links afslaan.
In het begin van deze weg bevindt zich links een tempel, even verderop staat een basisschool.
Vervolg deze weg.
Bij de grote Waringinboom(links) maakt de weg een bocht naar links, in deze bocht staat ook
een moderne Balinese villa (rechter kant). Vervolg deze weg tot aan de kruising, ga hier rechts
af en blijf deze weg steeds volgen. Het smalle weggetje loopt dwars door de kampung Jukut
Paku. Aanvankelijk is het wegdek zeer slecht, maar wordt later beter.
Als je de tempel passeert aan je linkerhand (Pura Penataran) is er links een weggetje, dat leidt
naar de Candi Tebing (is wel de moeite waard om even te bezoeken!).
Kies je hier niet voor ga dan gewoon rechtdoor. Volg steeds deze doorgaande weg, op het
einde maakt deze weg een bocht naar rechts van 90 graden. Deze weg verbindt enkele
kampungs aan elkaar, later loopt deze weg tussen sawa’s aan beide zijden, de weg wordt dan
ook wat beter.
Uiteindelijk komt deze weg uit op een wat grotere doorgaande weg.
Ga hier links af.
Bij de volgende kruising, bij stoplichten, naar links. Deze grote weg blijven volgen. Wanneer
deze doorgaande weg een bocht maakt van 90 graden, neem dan de weg die rechtdoor gaat.
Ongeveer 50 meter verder heb je een Bale.
Bij deze bale Banjar(Br Kelingkung) rechts afslaan,even later zit je weer midden tussen de
rijstvelden.
Einde van deze weg naar rechts (desa Silungan).
Bij de volgende kruising (bij bale banjar) naar links, hier staat ook een standbeeld. een beetje
rechts van de weg. (Patung Dewa Catur Muka).
Deze weg weer blijven volgen tot aan de T-kruising, hier is een grote doorgaande weg.
Ga hier naar rechts, daarna meteen naar links (bij de reuzenbaby).
Dit is eventjes een vrij drukke weg, even later kom je Kemenuh binnen.
Bij de kruising (verkeerslichten en politiepost aan de rechterkant) rechtsafslaan, dit is een vrij
rustige weg.
Volg deze weg totdat je een oud bord ziet, waarop aangegeven staat de richting naar de
waterval (AirTerjun), ga hier links af.
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➢ Bij de waterval bevindt zich een klein restaurantje, waar je wat kunt eten of drinken en

tegelijkertijd kunt genieten van het mooie panorama. Je kunt ook afdalen naar beneden tot
de waterval. Zwemmen is niet mogelijk, het is te ondiep, maar een lekkere stevige douche
onder de waterval is mogelijk. (sinds 2010 wordt een donatie gevraagd om deze wateral te
bezoeken:: 2000 rp).
Na bezoek waterval dezelfde weg terugfietsen, bij de T-kruising naar rechts, weg blijven volgen
tot aan de drukke hoofdweg (verkeerslichten), deze oversteken en weg vervolgen.
Na enige tijd volgt er een grote bocht van 90 graden, later volgen er nog enkele flinke bochten,
ook zul je een grote tempel passeren aan de rechterzijde.
Blijf deze bochtige doorgaande weg volgen. Wanneer je na ongeveer 4 km weer een tempel
passeert,
ga dan de straat links in, Vlak voor de ingang van deze straat zie je aan de rechterkant een
groot bord met het opschrift: 300 meter MASKS AND PUPPETS, aan de overkant van deze
straat bevindt zich een woodpainter met zijn reclamebord: Ngakan Kenak). Houd dit bord goed
in de gaten, anders fiets je het snel voorbij.
Blijf deze weg fietsen totdat je bij een kruising komt, bij banjar Tegalbingin, bale banjar.
Ga hier rechtsaf bij het grote bord (op dit bord staat vermeld: Wudjudkan yang tegalbingin).
Daarna meteen links aanhouden bij de tempel (pura) midden op de weg en bij banjar Wantilan
Tegalbingin.
Volg steeds deze doorgaande weg, is een wat grotere weg, vervolgens kom je in Bantanancak.
Wanneer je bij een grote weg bent aangekomen meteen naar links, daarna na ongeveer 50
meter naar rechts. Je komt nu het dorpje Kawan binnen.
Even verder bij de grote Waringin boom rechtsaf (er staat een bord met tekst: Setra Desa Adat
Mas), nu kom je Kumbuh binnen, op het einde van de weg naar rechts.
Je komt nu uit op de hoofdweg naar Ubud, het is een vrij drukke weg.
Als je wilt kunt je nu rechtstreeks naar Ubud, volg dan gewoon de borden. Verkies je een
rustige en mooie weg sla dan na ongeveer 1 km links af, daarna 1e straat rechts.
Blijf recht doorgaan totdat je vlak voor de ingang (eigenlijk uitgang)van met Monkey Forest park
bent, ga hier rechtsaf langs de toeristenstalletjes en blijf het fietspad volgen tot je de Monkey
Forest Road bereikt.
Ga hier links af en vervolg je weg tot aan het palace.

➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Belangrijke tips wanneer je mijn fietsroutes gaat gebruiken .
Boven elke fietsroute heb ik de dorpjes (banjar, desa, kampung) aangegeven, welke je tijdens
die fietsroute passeert.
•
Ben je even het spoor bijster, vraag dan even aan de lokale bevolking naar dat volgende
plaatsje, geef zeker niet het uiteindelijke doel(het eindpunt) van die fietstocht aan, want dan word
je gegarandeerd geleid over goede geasfalteerde wegen met druk verkeer en minder leuk om te
fietsen.
•
Koop een goede kaart in Nederland of in Ubud. (bijv. Nelles Maps, en Bali Pathfinder). De
nauwkeurigheid van deze kaarten zijn niet vergelijkbaar met die in Nederland . De meeste
fietswegen staan er niet op. Ook de meeste dorpjes (banjar) welke ik noem bij de
routebeschrijving vind je niet terug op deze kaarten.
•
Als je een fiets huurt, huur er dan een met een mandje voorop voor je eventuele spulletjes. Een
rugtas is niet prettig tijdens het fietsen in de tropen.
•
Neem voor mijn uitgezette fietsroutes geen eten, fruit of drinken mee, je komt genoeg stalletjes
tegen waar je wat kunt kopen voor je maag.
•
Stap regelmatig af van je fiets om contact te maken met de lokale bevolking, zij stellen dat zeer
op prijs en je zult merken dat je zeer gastvrij wordt ontvangen . Handig is om een paar woordjes
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leren omdat de Balinezen in die kleine dorpjes, welke je passeert
geen Engels kennen.
•
Neem wat kleine versnaperingen (ook onderweg te koop) om eventueel uit te delen als je bij
iemand wordt uitgenodigd.
•

